Nieuwsbrief van stichting Share , december 2014
In Kilgoris stroomt er schoon water uit vele kranen, terwijl de mensen in de regio Ilmotiook
heel blij zijn dat hun drinkwater gezuiverd wordt. Tijdens onze reis hebben we veel vooruitgang
gezien en ontelbaar veel dankbare mensen ontmoet.
In september 2014 is de borehole in Kilgoris in
gebruik genomen. Er is schoon water voor het
ziekenhuis, de basisschool en alle mensen die bij de
missie wonen. Deze maand worden de
tunnelkassen met druppelirigatie geplaatst. Begin
2015 zullen vier andere scholen aangesloten
worden. Dan beschikken ruim 3000 mensen over
schoon leidingwater. De vier andere scholen
moeten voor het water betalen, zodat er geld komt
voor onderhoud, nieuwe voorzieningen en voor
onderwijs aan weeskinderen. Stichting Share heeft
€ 42.000 bijgedragen en de Wilde Ganzen heeft dat
aangevuld met € 23.000 tot € 65.000.
Het waterproject in Ilmotiook (nabij Mulot) is nieuw: In
november 2013 was Fred Froeling daar geweest en heeft
gezien dat mensen en dieren water haalden uit een klein
stroompje bij een natuurlijk bron, hetgeen super
onhygienisch is/was. Het project heeft steun gekregen van
twee Protestantse Gemeenten in Noord Holland en St.
Impulsis. De bronbescherming (= waterzuivering) is intussen
uitgevoerd en dat betekent dat men nu schoon water heeft.
Het water in de glazen hiernaast laat zien welk water de
mensen dronken tot november 2014 en hoe het nu is.
In de eerste helft van 2015 zullen wij ons vooral richten op de tweede fase van Ilmotiook: Dan
wordt er een leidingnetwerk aangelegd zodat vijf scholen, een ziekenhuis, twee kerken en andere
centra de beschikking krijgen over schoon leidingwater. Jongeren uit de regio Alkmaar gaan daarbij
helpen. (zie www.samenvoorkenia.com)
In November 2014 is Pieter Bijl (vz) met drie reisgenoten op bezoek geweest in Kenia, geheel op
eigen kosten natuurlijk. We hebben gezien en gevoeld de enorme dankbaarheid vanwege het
schone water in Ilmotiook en Kilgoris. Kenmerkend voor Kenia is de enorme wilskracht om vooruit
te komen. Men investeert geld en energie in beter onderwijs (ook voor kansarmen),
waterprojecten, verbetering van de voedselproductie en ook worden er bomen geplant.
Vaak valt het woord ”Harambee” hetgeen betekent: “Samen de schouders eronder zetten”.
In de loop van 2015 gaan we onze fondswerving richten op: Ondersteuning van kansarmekinderen,
een watervoorziening bij twee scholen in Kuto (nabij Mulot), een systeem met zonne-energie voor
de scholen in Mulot en/of aanleg van cementen vloeren in klaslokalen van enkele basisscholen.
U bijdrage is welkom op rekeningnummer: NL88INGB0009028845 t.n.v. Stichting Share. Als u onze
website (stichtingshare.com) bekijkt, dan ziet u dat wij de zogenaamde ANBI status hebben.

Het bestuur wenst u gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2015 toe.

